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Menighedsrådsmøde

Afbud: Irene R.L., Tonny G.J., Marianne K.

Ingelise N. deltog som personalets
repræsentant, Bodil W. som kasserer og
sekretær.
Dagsorden:
1

Indledning ved Peter Larsen

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3

Aktuelt fra formand

Orientering om udskiftning af KM-pc på
kordegnekontoret, samt af plæneklipper og
ukrudtsbrænder til præsteboligen på Flidsagervej.

4

Aktuelt fra præster, kontaktperson,
personalets rep. og kordegn

Henrik om Bededags-arrangement og udlejning af
ledige værelser på Højbovej.
Jesper om succesfuld udflugt til Næstelsø.
Kontaktpersoner om trivsels-kursus og
sommerlukning af kordegnekontoret om onsdagen
allerede fra nu, samt afholdelse af ferie.
Bodil om indsamlingsliste, der er ved at udløbe og
kommer på næste MR-møde, samt om besøg fra
Letland 20-26. august.

5

Sognegrænse-sagen

Sagen er indstillet til Kirkeministeriet og afsluttes
formentlig med, at Valby Søndre Sogn får
Grønttorvsområdet og ‘Værestedsområdet’ fra
Vigerslev Sogn.

6

Forslag til ”Frivilligstrategi”

Frivilligstrategi enstemmigt vedtaget, dog ændres
’belønning’ til ’anerkendelse’. – Strategien kan tages
op til revision med jævne mellemrum og bliver et
arbejdsredskab fra nu.

Steen Eskildsen deltog under dette punkt

7

PR og kommunikation
Steen Eskildsen deltog under dette punkt

---

Steen og Jettes oplæg til PR og kommunikation
fremlagt. Udvalg kommer med oplæg til kommende
MR-møde: Peter, Henrik, Thomas, Inger Margrethe
og Steen.

8

Kirkens 75 års jubilæum i 2016 – nedsættelse Udvalg: Jesper, Lisbeth, Lene og Inger Margrethe.
af udvalg?
Jesper tager initiativ til første møde.
– Kommer med første oplæg til næste MR-møde.

9

Oplæg til personaledage – fremlæggelse af
budget og programforslag

10 Fokus på udvikling af kirken – forslag til
ændring af MR-møder, herunder
1. Forslag til disponeringsinstruks

Orientering om møder med mulige konsulenter til en
personaledag.

Disponeringsinstruks enstemmigt vedtaget og gælder
fra nu. – Eneste ændring: Dato nederst på side 3
slettes.
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2. Vedtægt for det stående udvalg

Vedtaget

11 Økonomi
1. Budgetopfølgning
2. Budgetsamråd 17. juni vedr. budget 2016

12 Evt. flytning af juni MR-mødet til 16. juni
(17. juni falder sammen med budgetsamråd i
provstiet)

Budgetopfølgning taget til efterretning.
Deltagere i budgetsamrådet: Børge og Bodil.
Første udkast til budget 2016 skal sendes til provstiet
senest 15. juni. Børge, Lene og Bodil sørger for det.
Ansøgning til 3%-puljen tages på næste MR-møde
– send gerne idéer til Bodil, så de kan komme med
dagsordenen ud.
Næste MR-møde flyttes til 16. juni.

13 Bevillinger
1. Ansøgning om støtte til ”lyt til danske Der bevilges 1.000 kr.
salmer”
2. Ansøgning om støtte til ”Syng Nyt”
Der bevilges 1.000 kr.
3. Uopsættelige bevillinger
--14 Det stående udvalgs punkt, herunder
lærredsløsning i kirkerummet

Permanent lærredsløsning henlægges indtil videre.
SU arbejder videre med asfaltbelægning og at skabe
luft til projektoren i kirken.

15 Principiel drøftelse om kursusbevillinger
– evt. nedsættelse af udvalg

Enstemmig beslutning: Kursusbevillinger henlægges
til kontaktpersonerne iht. disponeringsinstruksen.
Tvivlsspørgsmål videresendes til formand eller
menighedsråd.

16 Evt.

Irene B. foreslår pkt. til næste MR-møde:
Menighedsrådets deltagelse i sommerfesten for at
synliggøre arbejdet.

17 Oplæsning af referat

---

Mødet slut kl.23.14

Underskrifter:

Børge Christiansen

Lisbeth Jensen

Peter Larsen

Irene Birkbak

Thomas Iversen

Lene Kursch-Hansen

Irene Rønn Lind

Inger Margrethe Kofod Svendsen

Tonny Gissel Jensen

Jesper Hougaard

Henrik Laursen

